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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Puskesmas Panjang Kecamatan 

Panjang Kota Bandar Lampung tentang determinan sosial sebagai faktor 

risiko kejadian TB paru dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Dekripsi distribusi determinan sosial pada kelompok kasus (sakit TB) 

adalah 52,6% berpendidikan < 9 tahun, 52,6% memiliki pekerjaan, 78,9% 

berpendapatan rendah, dan 57,9% tidak memiliki sumber daya produktif. 

2.  Orang yang memiliki pendidikan < 9 tahun berisiko risiko 3,3 kali lebih 

besar terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang berpendidikan > 

9 tahun. 

3.  Orang tidak memiliki pekerjaan tidak memiliki resiko terkena TB paru 

dibanding dengan orang yang memiliki pekerjaan. 

4.  Orang dengan pendapatan rendah memiliki risiko 4,5 kali lebih besar 

terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang berpendapatan tinggi. 

5.  Orang yang tidak punya sumber daya produktif memiliki risiko 3,2 kali 

lebih besar terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang punya 

sumber daya produktif. 
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5.2  Saran 

5.2.1  Bagi Pemerintah 

1.   Pemerintah Bandar Lampung harus memberi perhatian lebih 

khususnya pada Kecamatan Panjang untuk menurunkan kejadian 

TB paru dengan cara melakukan intervensi terhadap beberapa 

faktor risiko penyakit TB paru seperti peningkatan pendidikan, 

mendorong para perusahaan untuk menaikan gaji pekerjanya, 

Semua ini dengan harapan agar dapat memperbaiki taraf hidup 

seseorang tersebut dan meningkatkan determeinan sosial yang 

dimilikinya. 

5.2.2   Bagi Pihak Puskesmas Panjang 

1. Puskesmas harus meningkatkan pencegahan penularan TB paru  

terutama pada masyarakat yang beresiko terkena TB paru, seperti 

mereka yang tinggal serumah dengan pasien TB paru BTA (+) 

dengan mewajibkan setiap anggota keluarga tersebut untuk 

melakukan tes sputum, selain itu juga mengingatkan pentingnya 

pendidikan, pendapatan, dan  kelas sosial sebagai faktor risiko TB 

paru. 

5.2.3   Bagi Masyarakat 

1. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran pentingnya 

pendidikan dasar 9 tahun dengan harapan akan meningkatkan 

kesadaran hidup sehat guna untuk terhindar dari penyakit, dan 

juga guna untuk menunjang kehidupan mereka kelak seperti 

untuk mencari pekerjaan yang layak. 
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2. Dalam sebuah keluarga yang memiliki anggota keluarga yang 

cukup banyak tidak boleh mengandalkan kepala keluarga saja 

sebagai sumber pendapatan, dengan harapan dengan lebih 

banyaknya anggota keluarga yang termasuk kedalam usia dewasa 

yang bekerja maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga 

tersebut. 

3. Masyarakat dihimbau untuk memiliki sumber daya produktif  

dalam keluarganya selain mengandalkan penghasilan 

keluarganya. 

 

5.2.3    Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah 

variabel-variabel determinan sosial lain atau faktor-faktor lain 

yang diduga berhubungan dengan kejadian TB paru yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan 

pengelompokan pada jenis pekerjaan dengan harapan akan terjadi 

perbedaan tingkat pekerjaan sehingga akan meningkatkan hasil 

penelitian. 

3.   Diharapkan penelitian selanjutnya agar menganalisis sampai 

tahap analisis multivariat agar dapat mengetahui faktor-faktor 

yang paling berpengaruh terhadap kejadian TB paru sehingga 

dapat dilakukan langkah preventif yang tepat. 

 


